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Zápisnica  
zo 14. riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolné Strháre ,  

konaného dňa  04. marca 2021.  
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          Mgr. Gabriela Hudecová , starostka obce 

                           Poslanci :Ing. Miroslav Hudec, Ing. Miroslav Šamaj,  

                                           Dušan Lukaj, Barbora Sitárová  

                           Zapisovateľka: Ing. Soňa Sláviková  

                           Hlavný kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák 

                             

Neprítomní:   Ján Bazovský      

Ďalší prítomní:   

Verejnosť:  

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2020 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2021 
6. Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  
7. Prerokovanie žiadostí o krátkodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce 

       8.   Schválenie odmeny starostke obce Dolné Strháre za vykonávanie činnosti       
              kontaktnej osoby. Výšku a spôsob odmeny určuje Metodický pokyn                   
              Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 
       9.    Rôzne 
     10.    Uznesenia  
     11.    Záver 
 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie  Obecného zastupiteľstva  otvorila Gabriela Hudecová , starostka obce.  Privítala 

všetkých prítomných . Z dôvodu  vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a zákazu 

zhromažďovania sa zastupiteľstvo koná len v prípade neodkladných záležitostí.  

Starostka obce skonštatovala, že prítomní sú  poslanci  v počte 4 a OZ je uznášania schopné. 

Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu zasadnutia.   

 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Informácia o plnení uznesení  
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 2020 

       5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2021 
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6.   Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  
7.   Prerokovanie žiadostí o krátkodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce 

       8.   Schválenie odmeny starostke obce Dolné Strháre za vykonávanie činnosti       
              kontaktnej osoby. Výšku a spôsob odmeny určuje Metodický pokyn                   
              Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 
       9.    Rôzne 
     10.    Uznesenia  
     11.    Záver 
 
 
Uznesenie č. 138 /2021:   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

schvaľuje  
program rokovania  

Hlasovanie:                     za:   4   / Ing. Miroslav Hudec,  Barbora Sitárová, 

                                                          Ing. Miroslav Šamaj,  Dušan Lukaj    / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 – Ján Bazovský             

Uznesenie bolo  prijaté. 

Návrhy poslancov: 

 

- ..................................................     - doplniť bod  

Predložený program rokovania bol schválený bez zmien. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Miroslav Šamaj, Barbora Sitárová  

Návrhová komisia:          Dušan Lukaj, Ing. Miroslav Hudec  

Zapisovateľ:                   Ing. Soňa Sláviková    

 

Uznesenie č. 139 /2021 :   

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

a/schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: Dušan Lukaj    – predseda návrhovej komisie .  

Ing. Miroslav Hudec        - člen návrhovej komisie ,  

b/ berie na vedomie  

určenie : zapisovateľku zápisnice Ing. Soňu Slávikovú                  

              overovateľov zápisnice Barbora Sitárová,  Ing. Miroslav Šamaj 

 

Hlasovanie:                     za:       4    /  Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová, 

                                                              Ing. Miroslav Šamaj , Dušan Lukaj   / 

                                         proti :   0                                         

                                         zdržal sa:    0                               

                                         nehlasovali:   0                            
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                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 – Ján Bazovský       

Uznesenie bolo  prijaté.                 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení 

Starostka obce konštatovala , že žiadne z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ 

nemalo ukladaciu časť .   

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 140/2021:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 
Kontrolu plnenia uznesení 

 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová,  

                                                          Ing. Miroslav Šamaj, Dušan Lukaj   / 

                                 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:   1 – Ján Bazovský   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre za rok 

2020 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce predložila Ing. Čerpáková. Správu 

prečítal hlavný kontrolór obce zvolený od 1.1.2021 . 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 141/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolné Strháre  za rok 2020. 

 
Hlasovanie:                     za:           4       /  Ing . Miroslav Šamaj , Barbora Sitárová ,  

                                                                    Ing. Miroslav Hudec, Dušan Lukaj / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                                

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní:  1 – Ján Bazovský             

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2021 
Plán kontrolnej činnosti vypracoval a predložil kontrolór obce Ing. Čerpák. Po prečítaní  

nebol podaný žiadny návrh na doplnenie , návrh sa schválil v predloženej podobe.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č.142/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  



 4 

v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje   
návrh kontrolnej činnosti na obdobie 1/ 2021 

 

Hlasovanie:                     za:           4       /  Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová, 

                                                                   Dušan  Lukaj, Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                        nehlasovali:    0                          

                                        neprítomní pri hlasovaní:  1 – Ján Bazovský 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu 6. Správa o inventarizácii majetku obce Dolné Strháre  

V zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 o účtovníctve , v znení neskorších predpisov a 

podľa čl. 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Strháre a Internej 

smernici o inventarizácii majetku a záväzkov obce ,  má obec povinnosť vykonávať 

inventarizáciu peňažných prostriedkov a inventarizáciu ostatného majetku , záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov obce ku koncu účtovného obdobia .  Na základe príkazu 

starostky  na vykonanie inventarizácie peňažných prostriedkov a inventarizácie ostatného 

majetku  , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku koncu účtovného obdobia zo dňa 

22.10.2020  bola vymenovaná   Inventarizačná komisia  /IK/ v zložení: 

 predseda IK  Dušan Lukaj  

 člen IK         Ing. Miroslav Šamaj   

 člen IK         Ing. Soňa Sláviková 

 člen IK         Barbora Sitárová  

 člen IK         Ing. Miroslav Hudec  

 člen IK         Ján Bazovský  

Správu o výsledkoch inventarizácie  k 31.12.2020  predložil predseda inventarizačnej komisie 

Dušan Lukaj. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 143/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie  na vedomie  

Správu o výsledkoch inventarizácie majetku , záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce 

Dolné Strháre k 31.12.2020 

  

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová,  

                                                           Dušan Lukaj ,   Ing. Miroslav Šamaj / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                        nehlasovali:  0                          

                                       neprítomní pri hlasovaní:   1 – Ján Bazovský 

    

Uznesenie bolo  prijaté. 
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K bodu 7. Prerokovanie žiadostí o krátkodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve 

obce  

Starostka obce predložila na schválenie  v súlade s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce 

Dolné Strháre  žiadosti o prenájom parcely vo vlastníctve obce LV č. 245 ako CKN p. č.7 

trvalý trávny porast . Žiadosť predložili :   

Emília Pohanková – výmera 720 m²  

Jaroslav Lukaj – výmera 880 m² 

Pavel Jardek – výmera 575 m² 

 

Zmluvy budú vypracované v súlade  s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 

obce č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné 

Strháre , a to v sume 0,02 eur za m² na dobu nájmu 1 rok od podpisu zmluvy . 

Starostka predložila tiež žiadosť na prenájom garáže na obdobie 1 roka , ktorú poslala pani 

Dudášová. Priestor má záujem dočasne používať ako sklad .  

 

Návrhy poslancov : cena za mesačný nájom 10,- eur 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 144/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

a/ schvaľuje   

Prenájom parcely vo vlastníctve obce LV č. 245  CKN p. č. 7 trvalý trávny porast pre záujemcov  

Emília Pohanková – výmera 720m²  

Jaroslav Lukaj – výmera 880m² 

Pavel Jardek – výmera 575m² 

S podmienkami nájmu v súlade s Dodatkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

 č. 1/2015 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce na území obce Dolné Strháre  

b/ schvaľuje  
Prenájom časti priestoru garáže súpisné číslo 172  na obdobie 1rok pre záujemcu Dudášová 

Monika za mesačný nájom 10,- eur 

c/ odporúča 

starostke obce  podpísať zmluvy o krátkodobom  prenájme nehnuteľností  

 

Hlasovanie:                     za:  4        / Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová,  

                                                           Dušan Lukaj ,   Ing. Miroslav Šamaj / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 – Ján Bazovský   

Uznesenie bolo  prijaté. 

 

K bodu  8. Schválenie odmeny starostke obce Dolné Strháre za vykonávanie činnosti 
kontaktnej osoby. Výšku a spôsob odmeny určuje Metodický pokyn Štatistického úradu 

SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 

       
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 písm. h) zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 
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opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 307/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií zo 

štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, 

priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri 

sčítaní obyvateľov po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a 

reprezentatívnymi združeniami obcí a miest vydal metodický pokyn č. 15355/2020. 

Metodický pokyn určuje výšku odmeny za vykonávanie činnosti kontaktnej osoby podľa čl. 9 

bod 1 vo výške 1000,00 €. 

               
Návrhy poslancov: bez pripomienok 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 145/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre  

v súlade s § 11 ods.4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje    

v súlade s Metodickým pokynom Štatistického úradu SR č. 15355/2020 z 11. novembra 2020 

starostke obce Dolné Strháre odmenu vo výške 1000,- eur  

     

 Hlasovanie:                     za:  4        /  Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová,  

                                                           Dušan Lukaj ,   Ing. Miroslav Šamaj / 

                                         proti :   0                                  

                                         zdržal sa:  0                              

                                         nehlasovali:  0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 – Ján Bazovský    

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9. Rôzne  

Starostka obce : 

 

- Predložila informáciu o vytriedenom odpade za rok 2020 – úroveň vytriedenia KO je 

42,27% a teda sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov je pre rok 

2021 -  18,00,- eur.  

- Predložila informáciu o triedení BRO a BRKO  

- O nedoplatkoch za KO a daň z nehnuteľností za rok 2020 

- Informovala prítomných o podanej žiadosti na výrub stromov na parcelách obce. 

Upozornila najmä na odstránenie smreku pred obecným úradom, o ktoré požiadala 

vodárenská spoločnosť. V prípade vydaného rozhodnutia budú odstránené aj ďalšie 

dreviny, rastúce na parcelách obce.  

- O plánovanej oprave cesty tretej triedy v smere do Horných Strhár  

Návrhy poslancov:     bez pripomienok 

 

- Starostka obce informovala o záujme na odkúpenie pozemku pred domom od rodiny 

Potockej  

 

Návrhy poslancov:  po  rozprave k predloženej informácii , sa poslanci zhodli , že sa 

pozemky pred domami obyvateľov predávať nebudú. 
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  Uznesenie č. 146/2021 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolné Strháre v súlade s § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

a/ Berie na vedomie    

 

Informácie predložené v bode rôzne 

 

 

Hlasovanie:                     za:           4       /  Ing. Miroslav Hudec, Barbora Sitárová,  

                                                                   Dušan  Lukaj,  Ing. Miroslav Šamaj   / 

                                         proti :       0                                    

                                         zdržal sa:    0                             

                                         nehlasovali:    0                          

                                         neprítomní pri hlasovaní: 1 – Ján Bazovský  

            

Uznesenie bolo prijaté. 

 

          

   

K bodu 10. Uznesenia  

Predseda návrhovej komisie zrekapituloval schválené uznesenia .  

 

 

 

K bodu  11. Záver 

 

Starostka poďakovala poslancom a všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie .  

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:43 hod. 

 

Zapísal/(a): Ing. Soňa Sláviková  

 

 

                                                                                          Mgr. Gabriela Hudecová     

                                                                                                     starostka obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Barbora Sitárová                                            .......................................... 

                         

                         Ing. Miroslav Šamaj                                       .......................................... 

                                                                                               

 


